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ХХ ст. 
 

Дйя омжвзрку укоаїлпщкмї іпрмоз-
км-ноавлзфмї лаукз пйіг козрзфлм 
ндодмпкзпйзрз взрмкз укоаїлпщкмї 
гдоеавлмпрі ра двмйыуіы її ноава. 
Сщмгмглі мпмбйзвм жомпрає ілрдодп 
лаукмвуів гм рвмофзт лагбалщ укоаї-
лпщкмї дкігоауії 20-40-т оо. ХХ пр., 
мглієы ж мплмвлзт рдк гмпйігедлщ 
якмї прайм нмтмгедлля укоаїлпщкмї 
гдоеавлмпрі. Чзкайм ноаущ уфдлі в 
дкігоауії нозпвярзйз іпрмоії укоаїл-
пщкмгм ноава, жмкодка, гдрайщлзи 
алайіж вігнмвіглзт ноавмвзт нак’ярмк 
гав жкмгу укоаїлпщкзк ноавлзкак у 
дкігоауії ж’япуварз взрмкз смоку-
валля ра омжвзрку гдоеавлзт і ноа-
вмвзт ілпрзрурів кляемї гмбз.   

Мдрмгмймгіфлмы мплмвмы галмї 
праррі прайз ноауі Б. Алгоупзхзла,  
І. Бмика, В. Гмлфаодлка, М. Гоухдв-
пщкмгм, В. Єокмйаєва, А. Івалмвмї, 
В. Пмруйщлзущкмгм, С. Свмоака, 
І. Скуоармвзф, Р. Срдсалфука, І. Упд-
лка ра ілхзт, які пнозяырщ мпкзп-
йдллы гдоеавлзт, нмйірзфлзт,    
ноавмвзт номудпів і каырщ ваейз-   

вд жлафдлля гйя нмгайщхмгм їт алайі-
жу. 

Стдка ндоімгзжауії іпрмоії укоаї-
лпщкмгм ноава Р. Лацдлка вігнмвігає 
ндвлзк дранак іпрмозфлмгм омжвзрку 
укоаїлпщкмї лауії, нмв’яжалзк ж ноа-
вмвзк пралмк укоаїлпщкмї гдоеавлм-
прі; ндоімгзжауія уфдлмгм взявзйапя 
гмпрарлщм жапаглзфмы, ном уд пвіг-
фзрщ рд, цм вмла ж лджлафлзкз жкі-
лакз йягйа в мплмву ндоімгзжауії 
іпрмоії гдоеавз і ноава Укоаїлз пу-
фаплзт ноавлзфзт хкій, жмкодка 
кзївпщкмї, таоківпщкмї, йщвівпщкмї. 
Помрягмк 1923-1924 оо. у Поажі 
мнубйікмвалм гва рмкз ґоулрмвлмгм 
гмпйігедлля Р.  Лацдлка «Лдкуії нм 
іпрмоії укоаїлпщкмгм ноава». Пмгіблм 
гм М. Гоухдвпщкмгм, якзи пзпрдка-
рзжував іплуыфі кардоіайз ж іпрмоії 
Укоаїлз у пвмїи «Іпрмоії Укоаїлз-
Рупз», Р. Лацдлкм жгіиплзв пномбу 
пзпрдкарзжуварз впі нмндодглі гмп-
йігедлля ж іпрмоії укоаїлпщкмгм ноа-
ва – вваеає В. Пмруйщлзущкзи. Оп-
лмвлу увагу вфдлзи нозгійзв взпві-
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рйдллы іпрмоії гедодй укоаїлпщкмгм 
ноава, жмкодка іпрмоії гдоеавлм-
ноавмвмгм йагу Укоаїлз  [14, п. 64]. 

Щд мгзл іпрмозк укоаїлпщкмгм 
ноава А. Якмвйів у омкз дкігоауії 
ноауывав акрзвлм ра нйіглм. В 
1928 о. мнубйікмвалм имгм гмпйі-
гедлля – «Кмнлі пугз ла Укоаїлі», 
«Дмгмвіо Б. Хкдйщлзущкмгм ж Ммпк-
вмы о. 1654» ра «Сраррі 
Б. Хкдйщлзущкмгм в одгакуії 
1659 омку» ра б. іл. [13, п. 269]. 
І. Скуоармвзф жажлафає, цм рвмофа 
пнагцзла лаукмвуя мб’єкла и оіжлм-
калірла. Наибійщху увагу вфдлмгм 
нозвдорайз номбйдкз іпрмоії укоаїл-
пщкмгм ноава ра укоаїлпщкмї гдоеав-
лмпрі. Віл гмпйігеує іпрмоіы кмнлзт 
пугів, внйзв праомфдпщкмгм ноава ла 
ноавм укоаїлпщкд в ХV-ХVІ пр., ном-
бйдку каггдбуожщкмгм ноава в Укоа-
їлі в ХVІ-ХVІІІ пр., жвзфаєвмгм ноа-
ва, кмгзсікауії ноава Укоаїлз у 
ХVІІІ пр. [18, п. 209]. 

Пдохмы жбіокмы жвзфаєвмгм 
ноава прайа «Рупщка Поавга», яка 
взкмозпрмвувайапщ і в Лзрмвпщкм-
Рупщкіи гдоеаві. Нмокз гавлщмгм 
жвзфаєвмгм ноава буйз нозпурлі в 
жкіпрі Лзрмвпщкмгм праруру, нігкодп-
йывав А. Якмвйів,  а ракме вйапрзві 
ноавмвзк лмокак віипщка жанмоіжщ-
кмгм [4, п. 231; 9, п. 144]. 

А. Якмвйів првдогеував – лмокз, 
які кіпрзрщ жбіолзк «Рупщка Поав-
га», гаырщ кмейзвіпрщ уяплзрз, цм 
вмлз кіпрярщ ноакрзфлу кдру – гарз 
кмейзвіпрщ пуггяк пноавдгйзвм вз-
оіхуварз пноавз ла нігправі гіыфмгм 
ноава, а прмомлак – вігпрмыварз пвмї 
ноава в пугі. Поавлзк гмнупкав, цм 
«Рупщка Поавга» жапрмпмвувайапя в 
пугат, ном цм пвігфзрщ жлафла кійщ-
кіпрщ її пнзпків [23, п. 633].   

В. Гмлфаодлкм нігкодпйыє, цм у 
ІХ-Х пр. лаибійщх нмхзодлмы буйа 
пзпрдка лмок уплмгм жвзфаєвмгм 
ноава. Дм ввдгдлля тозпрзялпрва ла 
оупі хйыблм-пікдилі віглмпзлз в 
Кзївпщкіи Рупі одгуйывайзпя вз-
кйыфлм лмокакз жвзфаєвмгм ноава. 
Звзфаєвзк ноавмк взоіхувайзпя 
нмоягмк гіяйщлмпрі і кмкндрдлуія 
гдоеавлзт могалів, смокувалля 

жбомилзт пзй, жбмоу нмгарків ра іл. 
[15, п. 286].   

В укоаїлпщкіи ноавмвіи нпзтмйм-
гії і в уяві ноавм нмвзллм бурз ноав-
гмы. Алайіжуыфз «Рупщку Поавгу», 
С. Шдйутіл узрував її лмокз (ндод-
ваелм жвзфаєвмгм ноава), рак, якцм 
лаикзр врдфд віг нала гм кляжя абм 
гм пуггі жі пкаогмы ла нала, рм имгм 
лд  пйіг каоарз, а ваорм жгіиплзрз 
пноавдгйзвзи пуг. Цд, ла гукку ноа-
влзка, лмокарзвлзи нознзп ноавм-
вмгм кзпйдлля. У «Рупщкіи Поавгі» 
вфдлзи жлатмгзрщ гмпзрщ омжвзлд-
лзи ыозгзфлзи  нмгйяг ла пугмві 
гмкажз, взкмгу віглаирз влуроіхлы 
ноавгу і пноавдгйзвіпрщ гйя кардоіа-
йщлмгм ноава. Златмгзрщ взоажлд 
нмлярря ном фдпрщ і квайісікауіы 
мбоаж жа жмвліхлікз і влуроіхлікз 
нозккдракз. Златмгзрщ гмпзрщ омж-
взлдлу пзпрдку ноава омгзллмгм, 
пнагкмвмгм, гмгмвіолмгм [21, 
аок. 110]. 

В. Єокмйаєв жауваезв, цм Поав-
га Яомпйава омжнмфзлаєрщпя праррды 
ном лавкзплд вбзвпрвм і мбкдеує 
жапрмпувалля комвлмї нмкпрз як нд-
одезрку омгмвмгм йагу. Нмокз прар-
рі лд гмнупкаырщ жапрмпувалля пакм-
пугу фз мпмбзпрмї нмкпрз, ндодгба-
фаырщ кмейзвіпрщ жапрмпувалля ка-
рдоіайщлмгм вігхкмгувалля гйя нм-
рдоніймї прмомлз і кляжя [3, п. 30].   

Піг фап алайіжу «Рупщкмї Поав-
гз» С. Шдйутіл лд жлаихмв лі пйігів 
ла взоіхдлля пугмвзт номудпів бмєк 
прмоіл, пвігків, лаилярзт гйя рмгм 
біиуів. Уфдлзи гіихмв гм взплмвку, 
цм нмндодгліи омжвзрмк рмгм ноава, 
якд кіпрзрщпя в «Рупщкіи Поавгі», є 
лд в кмпкмвпщкмку ноаві, а в укоаїл-
пщкмку ноаві, дйдкдлрз якмгм увіих-
йз  в «Гоакмру Кажзкзоа 1457 о.», в 
«Сугдблзк Кажзкзоа 1468 о.», у 
«Гоакмру Ойдкпалгоа 1494 о.», у 
«Лзрмвпщкзи Срарур 1529 о.» ра ілхі 
нак’яркз укоаїлпщкмгм ноава, які 
каиед уійкмк пвігмкм іглмоувайзпя 
омпіипщкзкз вфдлзкз ніг фап вз-
вфдлля «Рупщкмї Поавгз» [21, 
аок. 110].  

Щмгм смокз и могаліжауії вйагз 
в праомгавліи Укоаїлі-Рупі, рм 
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удлроайщлмы ноавлзк Р. Лацдлкм 
взжлафзв ігды лаомгмноавпрва, ао-
гукдлруыфз уд рзк, цм вдотмвлзк 
могалмк гдоеавз буйм віфд. Кляжщ, 
як могал вйагз боав уфапрщ в уноав-
йіллі гдоеавмы, бугуфз «лдмбтіглзк 
її дйдкдлрмк».  

Нагмймпзкм, цм пуфаплі гмпйіг-
лзкз, жмкодка С. Свмоак, вваеаырщ, 
цм укоаїлпщка лауімлайщла лаомгмв-
йагла роагзуія гдоеавлм-ноавмвмгм 
рвмодлля і омжвзрку номихйа ракі 
мплмвлі дранз: смокувалля ілпрзру-
уіилм-віфдвмгм гдоеавлмгм упромы 
(омжнмфзлаєрщпя ж ІV – V пр., жакіл-
фуєрщпя урвдогедлляк ілпрзруру 
кляжя Рупщкзт ждкдйщ ж имгм віипщ-
кмвм-мтмомллмы ра агкіліпроарзвлм-
омжнмоягфмы сулкуіякз); жаномва-
гедлля «Рупщкмї Поавгз» – омжхз-
оыырщпя вйаглі сулкуії кляжя і 
гоуезлз, смокуырщпя роз лджайделі 
гійкз пугмвмї вйагз (кляжівпщкзи, 
удокмвлзи, гомкагпщкзи пугз), омж-
хзоыырщпя сулкуії віфд [17, п. 342-
343]. 

Напрунлд, жа Р. Лацдлкмк, – уд 
ігдя удлроайіжауії вйагз: аврмлмкія 
гомкаг, кіпудвд пакмвоягувалля. 
Взбмофзи нозлузн таоакрдозжуєрщ-
пя гдкмкоарзфліпры. Іплувайм гмкі-
лувалля нозварлм-ноавмвзт нозл-
узнів в псдоі гдоеавлмгм уноавйіл-
ля. Окодпйдлзк уявйяєрщпя гмгмвіо-
лзи таоакрдо ноавмвзт прмпулків 
(гмгмвмоз кляжів кіе пмбмы, іплуы-
фзи жв’яжмк віфа и кляжя, гмгмвмоз 
кляжів ж оіжлзкз рдозрмоіякз) [7, 
п. 128; 14, п. 66].  Ваейзвмгм жлафдл-
ля кляезк гмгмвмоак лагавав ракме 
А. Якмвйів. Вмлз кайз жгдбійщхмгм 
нзпалу смоку; уфдлзи лажзвав їт 
лаигавліхзкз ноавмвзкз нак’яр-
какз. Дмгмвмоз, цм гіихйз гм имгм 
пуфаплмпрі, А. Якмвйів нмгіблм гм Р. 
Лацдлка кйапзсікував ла: кіелаом-
глі гмгмвмоз, гмгмвмоз кляжів кіе 
пмбмы,  гмгмвмоз кляжів ж лаомгмк 
[23, п. 633]. С. Шдйутіл у йдкуіят ж 
іпрмоії укоаїлпщкмгм ноава [83] нз-
пав, цм  ІX пр. укоаїлпщкзи лаомг 
був могаліжмвалзк у Кзївпщку гдо-
еаву – Рупщ. Дм ХІІІ пр. Укоаїла 
буйа гмпзрщ кмгурлщмы гдоеавмы ж 

взпмкмы куйщруомы. У 912 о. кзївпщ-
кі кляжі Ойдг, а нмрік Ігмо укйайз ж 
Віжалрієы гмгмвмоз, вкажує С. Шд-
йутіл, у якзт жабджндфувайзпя нмйі-
рзфлі и рмогівдйщлі ілрдодпз годущ-
кмгм ра укоаїлпщкмгм лаомгів [22, 
аок. 7 ]. Оред, цмгм гмгмвіолмгм 
таоакрдоу ноавмвзт прмпулків у Кз-
ївпщкіи Рупі, С. Шдйутіл прмяв ла 
рзт ед нмжзуіят, цм и жажлафдлі вз-
цд іпрмозкз ноава Р. Лацдлкм ра 
А. Якмвйів.  

 Взжлафаыфз смоку ноавйілля у 
Кзївпщкіи Рупі як оаллщмсдмгайщлу 
кмлаотіы, нігкодпйыє В. Єокмйаєв, 
ваорм жваеарз ла лаявліпрщ в її нмйі-
рзфліи пзпрдкі роагзуіилзт гдкмк-
оарзфлзт ілпрзрурів ракзт як віфд, 
могалів кіпщкмгм пакмвоягувалля, 
бмяопщкмї оагз ноз вдйзкзт кзївпщ-
кзт кляжят. Вфдлзи вігжлафає, цм 
вдйзкі кзївпщкі кляжі у жакмлмрвм-
одллі жваеайз ла гдкмкоарзфлі роа-
гзуії Рупі, ноаглуйз гм пмуіайщлмгм 
нмомжукілля ра гукаліжку [3, п. 30]. 

Ваейзвд вігкозрря жгіиплзв 
номсдпмо А. Алгоієвпщкзи (ноавлзк, 
кмйзхліи фйдл Дзодкрмоії); у  ноауі 
в «Збіолзку Укоаїлпщкмгм Улівдопз-
рдру у Поажі» (1925). Віл віглаихмв 
гедодйм, цм взпвірйыє ноавмву ку-
йщруоу укоаїлпщкзт ноанодгків-
рознійщуів, нмв’яжуыфз їт ноавмві 
нмлярря ж «Рупщкмы Поавгмы» і 
жвзфаєвзк ноавмк укоаїлуів, ракзк 
фзлмк впралмвзвхз віпщ укоаїлпщкмї 
ноавмвмї куйщруоз вномгмве бйзжщ-
км рощмт рзпяф омків. Цд пвігфзрщ 
ном вомгедлзи нмряг укоаїлуів гм 
жакмллмпрі и нмоягку. А. Алгоієвпщ-
кзи номалайіжував нзпалзи кмгдкп 
гдррів (ж XIV пр. гм Хозпра), лаомгу-
пупіга рознійщуів рмгм пакмгм фапу, і 
жажлафзв, цм «ноавла гдррірпщка ку-
йщруоа, цм вігбзйапя в кмгдкпі, гуед 
бйзжщка гм праомвзллмї, а ракме і 
пуфаплмї куйщруоз укоаїлпщкмгм ла-
омгу» [8, п. 218]. 

Взцдмжлафдла номбйдка є кайм-
гмпйігедлмы в іпрмозкм-ноавмвіи 
гукуі, номрд мпраллік фапмк нмфзлає 
нозвдорарз гм пдбд увагу лаукмвуів. 
Так, вігмкм, цм жа лапрунлзків км-
омйя Тдйінілупа, нозбйзжлм 1500-
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1460 оо. гм Хо., гдррірз кмгзсікуырщ 
пвмє ноавм, якд ла номрзвагу нозл-
узнак «мкм жа мкм», вігжлафаймпя 
гукаллзк взкіомк каоз жа номпрун-
кз [12, п. 6]. 

С. Шдйутіл  нзпав: «Укоаїлпщ-
кзи лаомг в гавлі вікз кав пвмє вз-
пмкм омжвзлурд євомндипщкд ноавм, 
цм омпйм у лщмгм і фуезкз внйзва-
кз: гдррірпщкзк, дййілпщкзк, озкпщ-
кзк, кдйщрпщкзк і іл.» Пом гдррірпщкд 
ноавм віл жгагує, жгдбійщхмгм нмпз-
йаыфзпщ ла прарры жгагувалмгм ном-
сдпмоа А. Алгоієвпщкмгм ніг лажвмы 
«Гдррірпщкзи кмгдкп і укоаїлпщка 
ноавла куйщруоа» [20, аок. 106].  

А. Алгоієвпщкзи, номалайіжував-
хз кмгдкп і жвзфаї ра жакмлз Укоаї-
лз ла оіжлзт дранат її ноавмвмгм и 
гдоеавлмгм омжвзрку, взявзв багарм 
рмрмелмпрди. Змкодка, мглакмвзкз є 
смокз ждкйдкмозпрувалля – оіййя, 
пілмкмпз, паг, птмеіпры таоакрдозжу-
єрщпя нмбур дйірз – вдпіййя. В ноаві 
укоаїлуів і в кмгдкпі барщкм ра карз 
каырщ мглакмві ноава цмгм гірди 
(«Лзрмвпщкзи Срарур», жвзфаї);  од-
езк мкодкмгм номезвалля нмгоуе-
ея («Лзрмвпщкзи Срарур»), пнмоіг-
лдлля лд нм барщкмві, а нм кардоі 
(«Рупщка Поавга»). Пмкаоалля жа 
ндодйыбпрвм у кмжаущкзт пугат і в 
кмгдкпі буйм оівлмжлафлзк, рак пакм 
як і нмпвяфдлля кде, вігмкзи ном-
прунмк ндодпівалля ра іл. [8, п. 219]. 

Взкйзкайа лдабзякд жауікавйдл-
ля у дкігоалрпщкзт кмйат ієоаотія в 
гдоеаві жгіглм гмпйігеувалмгм кмгд-
кпу. Офмйывав гдоеаву кмомйщ іж 
гутмвдлпрвмк і кляжякз. «За кмом-
йдк іхйз оіелмгм омгу вмєллм-
жмбмвяжалі. Цд алайщмґії гм праом-
укоаїлпщкзт бмяо і ждкял. Пмрік рі, 
цм ноауывайз ла ждкйят, бійщх-
кдлх війщлі тйібм¬омбз, нмгіблі гм 
лахзт «пкдогів»; жа узк жайделі 
йы-гз, ла жоажмк лахзт тмймнів, 
лаикзрів, жвзфаилзт і оійщлзт жаку-
нів і вкілуі – оабз. Як бафзкм, – 
нзпав А. Алгоієвпщкзи, – гдррірпщка 
гдоеава є гм гдякмї кіоз номрмрз-
нмк кзївпщкмї Укоаїлз-Рупз фапів 
«Рупщкмї Поавгз» (жі праррі номсд-
пмоа А. Алгоієвпщкмгм «Гдррірпщкзи 

кмгдкп і укоаїлпщка ноавла куйщру-
оа») [20, аок. 106].  

Науімлайщлд жвзфаєвд ноавм ка-
йм «кмоілля» в езррі лаомгу ж лаи-
гавліхзт віків і роагзуії гм лаилм-
віхзт фапів. Снупкаыфзпщ віг «Рупщ-
кмї Поавгз» в уы гйзбзлу, гмтмгз-
км, нзпав С. Шдйутіл, гм кмгдкпу 
Гдррів – лаомгу аоіипщкмгм, гзвмвз-
елм птмемгм у пвмєку ноавмвмку 
нмбурі ж укоаїлпщкзк лаомгмк як 
кардоіайщлзкз укмвакз езрря, рак і 
пвірмгйягмк, ноавмпвігмкіпры, нмбу-
рмк, нпзтмймгієы. Пмбур Гдррів лаг-
жвзфаилм птмези ж укоаїлпщкзк, а 
їтліи кмгдкп кає багарм пнійщлмгм ж 
«Рупщкмы Поавгмы» [21, аок. 16]. 

Такзи нмгйяг нігрозкує А. Якм-
вйів, вігжлафаыфз, цм ноавмві жвзфаї 
укоаїлпщкмгм лаомгу жаомгзйзпя гм 
ндоімгу Кзївпщкмї Рупі. Т. Малщгмоа 
првдогеує, цм А. Якмвйів лагавав 
ваейзвмгм жлафдлля жвзфаєвмку 
ноаву. Оплмвлзк і лаиваейзвіхзк 
гедодймк ноава віл вваеав лднзпалд 
жвзфаєвд ноавм, цм взрвмозймпя 
хйятмк бджндодовлмгм гмрозкалля 
лаомглзт жвзфаїв номрягмк прмйірщ і 
нігнмоягкувалля жвзфаєвзк ноавз-
йак ноавмвмгм езрря і нмбуру [9, 
п. 144]. 

Пдохі ноавмві лмокз взлзкаырщ 
хйятмк номгмймхдлля їт фійщлзкз 
нодгправлзкакз лаомгу у взнагкат, 
в мплмвлмку, ноз взоіхдллі пнмоів 
кіе уфаплзкакз ндвлзт віглмпзл, і 
взжлалля їт упік лаомгмк жа ноавзйа 
пйухлі, гмуійщлі, вкажував А. Якмв-
йів, цм кіпрярщ у пмбі езррєву пноа-
вдгйзвіпрщ – «ноавгу», якзк упі жгм-
глі кмозрзпя и гмрозкуварзпя у 
каибурлщмку. Такзк фзлмк, в ндові-
плмку ндоімгі ноавмвмгм езрря єгз-
лзк ноавмрвмофзк гедодймк був пак 
лаомг, цм впралмвйывав мбмв’яжкмві 
ноавзйа езрря і нмвдгілкз гйя нігр-
озкалля ноавмнмоягку – нзпав гмп-
йіглзк. Так нмпрає ндоха лмока 
жвзфаєвмгм ноава, цм нмрік жапрмпм-
вуєрщпя гм впіт взнагків, нмгіблзт 
гм ндовіплмгм, вед взоіхдлмгм, і ра-
кмы ноакрзкмы езрря лабуваырщ 
мбмв’яжкмвмї пзйз лмокз жакмлу [23, 
п. 633].   
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Щмгм рдмоії нмтмгедлля ноавм-
вмгм жвзфаы Р. Лацдлкм нігрозку-
вав номсдпмоа В. Сдогдєвзфа, цм 
жвзфаи жаомгеуєрщпя ноз ндвлмку 
пнмпмбі одагувалля ла взжлафдлі нм-
гії ж бмку лаибійщх пзйщлзт, длдо-
гіилзт мпіб, ла ноакрзку нмвдгілкз 
якзт жавегз гзвзрщпя впя гомкага, 
лармвн. Такзи пнмпіб одагувалля ла 
мглакмві взнагкз езрря гомкага 
ндодикайа і ла птмеі взнагкз пака 
жапрмпмвувайа раку нмвдгілку гмнмкз 
ракзи пнмпіб одагувалля лд мрозкав 
пзйу жагайщлмгм ноавмвмгм жвзфаы 
[7, п. 18].  Піжліхд лапдйдлля жапрм-
пмвувайм жвзфаи, лд жгіиплыыфз им-
гм алайіжу, «мпкійщкз галзи жвзфаи 
вігнмвігав езррщмвзк укмвак і кав 
пак нм пмбі взжлафлу ваоріпрщ», гмп-
рарлік буйм, ж нмгйягу Р. Лацдлка,  
цм галзи жвзфаи лабоав ноавмвмї 
пзйз, жгмбув жагайщлд взжлалля, ав-
рмозрдр. 

Ю. Козкул вігжлафає вагмкзи 
влдпмк у гмпйігедлля жвзфаєвмгм 
ноава вфдлзт укоаїлпщкмї гіапнмоз 
Р. Лацдлка,  А. Якмвйіва, С. Дліпр-
оялпщкмгм [4].  Сдодг пуфаплзт гмпя-
глдлщ у псдоі гмпйігедлля жвзфаєвм-
гм ноава ж нмкіе ілхзт пйіг взгійз-
рз кмлмгоасіы кмйдкрзву аврмоів 
ніг кдоівлзурвмк номсдпмоа І. Упдл-
ка ніг лажвмы «Поавмвзи жвзфаи як 
гедодйм укоаїлпщкмгм ноава ІХ–
ХІХ пр.» [16], кмлмгоасіы Л. Ку-
хзлпщкмї «Звзфаєвд ноавм ра имгм 
двмйыуія у птіглмпймв’ялпщкмку пу-
пнійщпрві (VІ-ХІ пр.)» [5].  

Л. Кухзлпщка жажлафає, цм гм-
ймвлзкз мжлакакз ноавмвмгм жвзфаы 
є нозомглзи таоакрдо смокувалля 
ра взпмкзи прунілщ вігнмвігайщлмпрі 
оівлы омжвзрку пупнійщлзт віглмпзл; 
вігнмвігліпрщ ноавмвмгм жвзфаы іл-
рдодпак бійщхмпрі пупнійщпрва [6, 
п. 53].  

На гукку С. Дліпроялпщкмгм в 
гміпрмозфліи гмбі омжвзрмк пупнійщ-
лмгм езрря в Укоаїлі вігбувавпя рак 
пакм, як і в Затігліи фз Сдодгліи 
Євомні. З нозтмгмк ваоягів, «фуез-
луів лмокалпщкмгм нмтмгедлля», які, 
ж нмгйягу С. Дліпроялпщкмгм, жанм-
фаркувайз укоаїлпщку гдоеаву і «нд-

одвдйз нйдкіллзи упроіи у гдоеав-
лзи», взжлафзйзпщ «рі ноавлі дйдкд-
лрз, які гайз пноавгі нмфзл укоаїл-
пщкіи гдоеаві»: 1) «розвка удлроа-
йщла вйапрщ в оукат кляжя і имгм 
гоуезлз» 2) «взрвмодлля розвкмгм 
віглмхдлля кіе удлроайщлмы вйап-
ры ра пакмуноавмы лапдйдлля ла 
рдозрмоіяйщлзт мплмват» [2, п. 148]. 
Б. Алгоупзхзл нознупкає, цм пймвм 
«ваояг» жанмжзфдлд ж гавлщмпкалгз-
лавпщкмї абм ж гавлщміпйалгпщкмї 
кмвз и мжлафає «пнійщлзк, фйдл кмо-
нмоауії», «пнійщлзк, рмваозх нм 
кйярві, вмїл, якзи пкйав нозпягу», 
йыгзла, пралмвзцд якмї жабджндфдлм 
гмгмвмомк, абм рми, трм кмозпруєрщпя 
бджндкмы і жатзпрмк [1, п. 89, 90]. 

С. Дліпроялпщкзи вваеав, цм 
кляеа гмба мб’єглайа кляжівпщкм-
гоуезллзи нмоягмк ж лаомгмноавпр-
вмк гміпрмозфлзт фапів. В. Пмруйщ-
лзущкзи гмпйігзв, цм таоакрдо 
укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі кляемї гм-
бз, жа уявйдлляк С. Дліпроялпщкмгм, 
ндвлмы кіомы вігоіжлявпя віг гдо-
еавлмпрі ілхзт лаомгів, жмкодка, 
Затіглмї Євомнз. Піпйя вдйзкмгм 
ндодпдйдлля лаомгів впі гдоеавз 
Затіглмї Євомнз псмокувайзпя 
хйятмк жавмывалщ і кайз віипщкмвм-
сдмгайщлзи упроіи. На рдодлат ла-
хмї гдоеавз  лд буйм мплмвз гйя 
урвмодлля сдмгайіжку жатіглмєвом-
ндипщкмгм пдлщимом-вапайщлмгм рзну, 
мпкійщкз укоаїлпщкд лапдйдлля нмп-
ріилм номезвайм на пвмїт вйаплзт 
ждкйят і лд хукайм лмвзт рдозрмоіи 
[14, п. 173]. 

В. Гмлфаодлкм вваеає, цм Кзїв-
пщка Рупщ – уд сдмгайщла гдоеава, 
яку мфмйывав кмлаот – вдйзкзи 
кзївпщкзи кляжщ, цм жгіиплывайа 
жлафлзи внйзв ла нмйірзфлд езрря 
коаїл жатіглмї Євомнз, пупігліт ажіи-
пщкзт коаїл; нмояг ж смокувалляк і 
омжвзркмк гдоеавз, ла гукку вфдлм-
гм, угмпкмлайываймпя і ноавм Кзїв-
пщкмї Рупі, якд буйм ноавмк нозвійд-
єк, мпкійщкз у имгм лмокат жакоін-
йываймпя нозвійдимвалд пралмвзцд 
сдмгайів-ждкйдвйаплзків [15, п. 293].   

Щмгм лмок гдоеавлмгм упромы, 
рм удлроайщла вйага жмпдодгеувайа-
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пя в оукат вдйзкмгм кляжя, бмяопщкмї 
оагз і віфа. Звзфаєвзк ноавмк мжла-
фуваймпя, які мпмбз каырщ ноавм ла 
кляези нодпрмй, гмжвмйяймпя цмб 
кляжщ, якзи ндодбував ла нодпрмйі, 
вкажав у жанмвірі пнагкмєкуя. Занм-
вір лд кіг пундодфзрз жвзфаєвмку 
ноаву, нігкодпйывав С. Дліпроялпщ-
кзи, ж якмгм взнйзвайм, цм фйдлз 
омгу мбіикайз кляези нодпрмй нм 
праохзлпрву. Дйя жгіиплдлля ноава 
ла нодпрмй смокайщлм нмроіблі буйз 
взбмоз віфа, рмбрм лаомг лд жоікпя 
ноава взбмоу кляжя, тмф і нозрозку-
вавпя лмок жвзфаєвмгм ноава – нзпав 
С. Дліпроялпщкзи [2, п. 148]. 

Бмяопщка оага – уд удлроайщла 
вйага, цм мб’єглувайа нодгправлзків 
кляемї гоуезлз ж нодгправлзкакз 
ждкдйщ. Запігалля номвмгзйзпя у 
гвмоі кляжя, гд мбгмвмоывайзпя впі 
ваейзві нмйірзфлі пноавз, а пакд 
жакмлмномдкрз, нзралля влуроіхлщм-
гм гдоеавлмгм упромы, кіелаомглі 
пноавз (в рмку фзпйі нзралля віилз 
і кзоу), одйігіилі нзралля, вігжлафав 
ноавлзк [2, п. 149]. 

Віфд, ж кіокувалщ С. Дліпроялпщ-
кмгм, жгіиплывайм лд рійщкз жакмлм-
рвмофу сулкуіы, а ракме нозикайм 
уфапрщ у взоіхдллі нзралщ ном віилу 
ра кзо, впіт нзралщ ном влуроіхліи 
гдоеавлзи упроіи. Наивзцзи пуг 
вігбувавпя ніг номвмгмк кляжя, бмяо 
ра в нозпурлмпрі лаомгу. Щмгм кмк-
ндрдлуії рощмт удлроайщлзт гіймк 
вйагз, С. Дліпроялпщкзи нозихмв гм 
взплмвку, цм вмлз «оівлі, айд жвз-
фаилм рмку пмбі лд пундодфлі, цм 
бмяопщка оага буйа пноавелщмы оа-
гмы, а віфд кайм цмноавга 
мбмв’яжуыфу пзйу лавірщ пуномрз 
кляжя, айд вмлм птмгзймпя лд нмп-
ріилм, і фзк бійщхд гомкагялд буйз 
вгмвмйдлі жі пвмгм кляжя» [2, п. 149]. 

Чзкайм пнійщлзт озп вфдлзи-
ноавлзк віл вбафає у проукруоі укоа-
їлпщкмї гдоеавз Кзївпщкмї Рупі ра 
номвіглзт жатіглмєвомндипщкзт гдо-
еав рієї гмбз – Фоалуії, Алгйії, Ні-
кдффзлз. Цд гавайм нігправз имку 

жаоатуварз Укоаїлу гм євомндипщкзт 
гдоеав. Об’єглувайм уі гдоеавз іп-
лувалля ймкайщлмгм пакмуноавйілля 
ра пувдодлліпрщ пакмї гдоеавз, а лд 
кмомйівпщкмї фз кляжівпщкмї вйагз, 
мбкдедлмї ноавлзкз нодомгарзвакз 
гдоеавлмї проукруоз [14, п. 174]. 

Оред, жгіглм кмлуднуії 
С. Дліпроялпщкмгм, в ндоімг пдодг-
лщмвіффя взлзкає нмлярря «пувдодл-
лмпрщ гдоеавз».  Оплмвмы гдоеав-
лм-ноавмвзт віглмпзл був гмгмвіо як 
пноавеля абм сікрзвла смока вае-
йзвзт ноавмвзт акрів. Ваейзву, а рм 
и гмймвлу омйщ вігігоавав гмгмвіо 
кіе гйавмы гдоеавз ра лапдйдлляк, 
якд взпрунайм як «уійіпліпрщ» у см-
окі пралів. 

І. Мужзка нозихйа гм взплмвку, 
цм іпрмозкм-ноавлзфа лаука лд гіи-
хйа мглмжлафлмї муілкз цмгм омйі 
ра кіпуя жвзфаєвмгм ноава в ноавм-
віи пзпрдкі. Вмла жаоатмвує 
С. Дліпроялпщкмгм гм рієї кмгморз 
вфдлзт, які омжгйягайз жвзфаєвд 
ноавм як віглмплм пакмпріилу нігпз-
прдку лмок, цм є лдвіг’єклмы фап-
рзлмы пзпрдкз ноава, взлзкає в гм-
гдоеавлзи ндоімг і кмед двмйыуім-
луварз ра іплуварз наоайдйщлм ж пз-
прдкмы лмок, првмодлзт гдоеавмы, 
ла бугщ-якмку драні омжвзрку гдо-
еавз ра ноава [10, п. 15]. 

Мз вбафаєкм у рвмофмпрі вфдлзт 
гіапнмоз нмєглалля ігди жвзфаєвмгм 
і нмжзрзвлмгм ноава в іпрмоії укоаїл-
пщкмгм ноава кляемї гмбз.  Пігроз-
куєкм гукку пуфаплзт лаукмвуів, 
ном рд, цм воатувалля віггайдлмгм 
гмпвігу укоаїлпщкмгм лаомгу в ном-
удпі ноавмрвмофмпрі Укоаїлз в галзи 
фап пнозяйм бз нігвзцдллы дсдкрз-
влмпрі жакмлмгавпрва ра взжлафдллы 
гмуійщлзт хйятів омжвзрку укоаїл-
пщкмгм пупнійщпрва. Багарм ігди і 
ноавмвзт кмлуднуіи іж лагбалщ укоа-
їлпщкзт вфдлзт-ноавлзків у дкігоауії 
лд вроафаырщ пвмєї акруайщлмпрі у 
номудпі гдоеавм- і ноавмрвмодлля 
Укоаїлз. 
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principality in a legislative and political thought of the 20-40th of the 20th century. 

In article views of the Ukrainian emigrants are analyzed, lawyers by training, the 
scientific potential of which is devoted to a legal status of the Ukrainian statehood during 
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